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MANUSKRIP 1 

Kegiatan : Pendahuluan Penelitian 

Peneliti sejak awal ingin melakukan studi fenomenologi pada Manajemen Slank 

tentang pemahaman mereka sebagai pelaku di industri musik tentang good 

governance karena Slank adalah kelompok musik yang mampu bertahan selama 

33 tahun di saat kelompok-kelompok musik lainnya banyak yang bubar. Aktor-

aktor yang terlibat dalam Manajemen Slank dapat dijadikan sebagai informan 

dalam penelitian ini. 

Peneliti sendiri adalah seorang musisi dan bukan penggemar Slank, namun untuk 

kebutuhan penelitian ini peneliti memilih Slank sebagai informan dengan alasan 

sustainabilitas yang mampu dijalankan oleh Slank selama 33 tahun sampai saat 

ini. Selain itu Slank sebelumnya adalah kelompok musik yang terjerat dalam dunia 

gelap narkoba, kemudian mampu bangkit dan melanjutkan karir bermusiknya. 

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti meminta surat pengantar dari kampus dan 

menghubungi pihak Manajemen Slank melalui email info@slank.com dan 

mendapat respon positif. Kemudian karena Slank merupakan kelompok musik 

yang terkenal di Indonesia, informasi dan latar belakang Slank dapat diperoleh 

dengan mudah di media-media di internet. Terutama di situs web resmi Slank yaitu 

www.slank.com peneliti mengumpulkan data awal berkaitan dengan biografi Slank 

selama 33 tahun dan juga diskografi album Slank.  

mailto:info@slank.com
http://www.slank.com/
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MANUSKRIP 2 

Kegiatan : Ijin Melakukan Penelitian 

Informan : Elli Sefriani (Manajemen Slank) 

Peneliti mengirim email ke pihak manajemen dan mendapat balasan serta jadwal 

wawancara pendahuluan. 

 

Informasi Slank info@slank.com via yahoo.com  
 

11/2/16 

 
 

 

to me  

 
 

 

  

Siang Farhani, 
Sesuai prosedur kami silahkan mengirimkan surat keterangan  
 
dari kampus dan daftar pertanyaan yang akan diajukan  
 
dengan mereply email kami. terima kasih. 
 
  
Salam, 

 

Elli                 

Slank Record, PT. Pulau Biru Indonesia 

Jl. Potlot III No. 14 Duren Tiga  

Jakarta Selatan 12760 

t. 021-79196819 

e. info@slank.com 
 

Informasi Slank info@slank.com via yahoo.com  
 

11/9/16 

 
 

 

to me  

 
 

 

    

Siang Farhani, 
surat keterangan dari kampus sudah kami terima,  
 
silahkan mengirimkan daftar pertanyaan yang akan diajukan  
 

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=en
mailto:info@slank.com
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=en
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dengan mereply email kami. terima kasih. 
  
Salam, 

 

Elli  

PT. Pulau Biru Indonesia 

Jl. Potlot III No. 14 Duren Tiga  

Jakarta Selatan 12760 

t. 021-79196819 

e. info@slank.com 

Informasi Slank info@slank.com via yahoo.com  
 

11/9/16 

 
 

 

to me  

 
 

 

    

kami menjadwalkan wawancara dengan Bpk. Denny  
pada hari senin, tgl 14 November 2016 jam 2 siang 
di kantor Slank. kami tunggu konfirmasinya dengan  
mereply email kami paling lambat hari kamis,  
tgl. 10 November sebelum jam 12 siang untuk dapat  
kami jadwalkan. Terima kasih 
  
Salam, 

 

Elli  

PT. Pulau Biru Indonesia 

Jl. Potlot III No. 14 Duren Tiga  

Jakarta Selatan 12760 

t. 021-79196819 

e. info@slank.com 
  

mailto:info@slank.com
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=en
mailto:info@slank.com
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MANUSKRIP 3 

Tanggal : 14 November 2016 

Tempat : Jl. Potlot 

Kegiatan : Wawancara Pendahuluan 

Informan : Denny BDN (Manajemen Slank) 

Peneliti tiba di Jl Potlot Jakarta untuk bertemu dengan pihak Manajemen Slank 

terkait ijin dan wawancara pendahuluan. Pihak manajemen sangat ramah dan 

tepat waktu sehingga peneliti bisa berbincang-bincang secara non formal untuk 

waktu yang agak panjang. 

Peneliti : Jadi saya sebenernya pertanyaannya tidak pertanyaan yang 

beruntut gitu pak, jadi mengalir saja sebenernya 

Denny  : Ya ngobrol aja kita. Ini emang di Malang tinggalnya? 

Peneliti : Iya pak, saya baru sampai semalem. Terus bentuknya PT pak 

manajemen slank ini? 

Denny  : Manajemen slank sejak tahun 2002 2003 kalo gak salah 2003 lah 

itu udah mulai jadi PT namanya PT pulau biru indonesia terdiri dari pemegang 

sahamnya ada slank bunda sama di manajemennya saya sama bunda di 

direksinya gitu, itu aja sih 

Peneliti  : Pelaporan keuangan melakukan ndak? 

Denny  : Iya kita melakukan pelaporan keuangan ya normal sebuah PT sih 

kita sistem udah seperti PT aja, sistem pelaporannya ya ada neraca dan lain-lain 

perpajakan juga persis seperti PT pada umumnya 
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Peneliti  : Terus yang membedakan dengan PT selain di industri musik apa 

pak? 

Denny  : Sebenernya sih kita ini kan basically kita perusahaan penjual jasa 

jadi kita sama aja seperti perusahaan yang jual jasa contohnya misalnya 

advertising misalnya atau production house yang bikin iklan atau apa, ya 

perusahaan yang dasarnya biasa karena kita gak ada barang juga, kecuali ada 

sedikit merchandise sama CD album fisik kalo misalnya kita cetak. Produksi kita 

juga terbatas pada album slank tergantung album slank keluar bisa setahun bisa 

dua tahun. Tapi merchandise agak rutin karena hampir tiap bulan kita ngeluarin 

produk-produk kaos macem macem gitulah. 

Peneliti  : Kalau semacam program CSR ? 

Denny  : Dari perusahaan kita boleh dibilang dari perusahaannya sendiri 

melakukan itu biasanya CSR kita sifatnya boleh dibilang internal ya, artinya kita 

ngasih sumbangan sifatnya lebih ngasih sumbangan ke contohnya ke slanker 

slanker yang membutuhkan, kita fokusnya ke slankers ya jadi penggemar slank itu 

kalau mereka ada beberapa yang butuh butuh biasanya sih untuk sekolah untuk 

yang kena kecelakaan biasanya hal semacam itu yang kita bantu duluan ke 

mereka sama banyak juga sih slanker-slanker yang datang ke sini terus kehabisan 

ongkos gitu gitu. Tapi selain kita ngeluarin kita juga mneggalang juga. Jadi kita jadi 

posko untuk galang-galang dari slankers gitu kita gabung jadi satu. Kalau yang 

CSR itu seperti itu kalau yang CSR sifatnya dari Slank nya sendiri sendiri yang 

sifatnya sosial biasanya kunjungan sama sharing-sharing pengalaman sih 

biasanya kita ngelakukannya seperti itu ya biasanya ditutup dengan akustikan, 

biasanya sih gitu, soalnya yang mereka harapkan seperti itu dari kita, jadi kasarnya 

kehadiran slank yang dibutuhkan. 
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Peneliti  : Tapi itu dilaporkan pak atau tidak? Kegiatan kegiatan itu 

Denny  : Kalau yang sifatnya tidak mengeluarkan dana sih ya kalau yang 

mengeluarkan dana otomatis kita masukkan dalam laporan kita ya seperti biasa 

tapi kalo yang kegiatan seperti tadi tu slanknya ke sana sepanjang gak ada cost 

ya, biasanya cost nya kita yang handle ya, jadi slank nya hadir sebagai CSR nya 

ya kehadirannya, tapi kalo ada biaya dari kita sendiri. Tapi ya itu kita nggak rutin, 

kita bukan perusahaan besar ya yang rutin tiap tahun atau sebulan ngeluarin, tapi 

kita based on kejadian. 

Peneliti  : Terus nanti ini kalok melakukan pelaporan kan ada tenaga 

misalnya accounting itu gimana modelnya pak orang orang yang melakukan 

pencatatan pelaporan? 

Denny  : Ya ada sih tapi ini lagi keluar orangnya, ada orangnya itu baik 

akuntansi maupun perpajakan 

Peneliti  : Itu saya kira kira dapet akses ndak pak untuk dokumen dokumen? 

Denny  : Hmm seharusnya sih bisa ya sebatas yang sudah berjalan. Gak 

papa kan dua tiga tahun yang lalu ya? 

Peneliti  : Oh iya pak 

Denny  : Eh mau minum apa? 

Peneliti  : Ini aja ndakpapa pak 

Denny  : Kalo mau teh mau kopi gak papa tinggal bilang aja. Santai aja kalo 

di sini... 

Jadi kita sih terus terang Slank itu band besar, sangat besar, tapi terus terang 

perusahaannya sih gak terlalu besar jadi perusahaan gak sebesar, ya perusahaan 
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manajemen artis ini emang rata-rata sih temen-temen kita yang lain juga kecil-

kecil. Kecuali dia ada di bawah perusahaan besar contohnya ada temen saya dia 

di manajemennya MNC TV, MNC TV itu kan artisnya banyak tuh, mulai dari artis 

juri juri, ada yang audisi ini audisi itu kan artisnya banyak, itu manajemennya besar 

otomatis urusannya juga besar. Kalo kita ini kenapa kecil karena ngurusin cuma 

Slank doank 

Peneliti  : Jadi PT pulau biru ini pak ya hanya khusus untuk Slank? 

Denny  : Hanya khusus untuk Slank jadi kita praktis boleh dibilang 

perusahaan kecil ya. Kalo saya sih bilang kecil sekali ya 

Peneliti  : Kalo unit bisnisnya apa aja yang dibuka? 

Denny  : Itu tadi, di sosmed ada, jadi sosmed itu walaupun tidak rutin tapi 

ada. Kalo sosmed biasanya orang pasang iklan. Itupun kita selektif, jadi tidak ada 

target tertentu, karena Slank sendiri tidak mau mengotori sosmednya dengan 

iklan. Terus Slank record, slank record itu record company nya slank, itupun bisa 

dibilang kegiatannya sesuai slank keluarin album, tapi rutinnya kita maintain lagu-

lagu slank aja misalnya ada yang mau makek lagu slank. terus yang urusan konser 

itu yang paling rame di kita itu kalo sekarang istilahnya manajemen artis. Itu yang 

agak menjadi ujung tombak lah ya untuk konser, karena dia yang ngurus konser-

konser Slank maupun juga yang mengurus iklan-iklan. Terakhir ya merchandise, 

produksi barang-barang merchandise, barang-barang juga gak mesti kita harus 

produksi. 

Peneliti  : Omzet terbesarnya dari mana pak? 

Denny  : Konser. Konser Slank hampir tiap minggu ada soalnya. 

Peneliti  : Kalo penjualan album? 
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Denny  : Album sendiri bahkan tiga tahun terakhir ini praktis boleh dibilang 

ya untuk menopang perusahaan ini ya dari konser, kalo dari penjualan album itu 

ya kita gak bisa sebagai menopang. Emang recording kondisinya seperti itu. Paling 

yang agak rutin itu dari digital. Tapi kan dalam bersamaan kita ngeluarkan fisik dan 

digital, nah digital itulah yang ada tiap bulannya. Itu dari RBT dan streaming tapi 

itu gak terlalu besar. Potongan ke perusahaan gak terlalu besar karena kita lebih 

mentingin persentasenya ke Slank nya. Jadi sistemnya di manajemen artis itu 

adalah, saya ngambil contoh dari konser aja ya, dari konser itu biasanya nilai 

kontrak setelah dipotong pajak dan sebagainya itu kan nanti dapet net gitu, dari 

situ nanti langsung dibagi persentase perusahaan sama persentase Slank nya. 

Jadi kita ada semacem dari nilai itu kita sistemnya boleh dibilang bagi hasil Slank 

sekian manajemen sekian, dari situ penghasilan perusahaan itulah yang akan 

membiayai kegiatan perusahaan ini nah kalo yang dari untuk Slanknya itu adalah 

pembagian untuk fee Slank sebagai Artis dan itupun kita juga akhirnya pada 

umumnya itu yang kita terapkan di bisnis yang lain. Kayak contohnya itu tadi 

penghasilan dari album atau dari iklan misalnya, jadi sistemnya boleh dibilang bagi 

hasilnya, tapi persentasenya beda-beda. Tapi itupun ada potongan-potongan. 

Tadi saya bilang ada pajak ya, sebelum pajak itu juga biasanya ada potongan 

pihak ketiga. Kita ada kerja sama juga sama misalnya contohnya kayak RBT, RBT 

itu kan dipotong dulu. Dari user itu kan dipotong dulu 50%. Dari 50% itu pun kita 

ada bagi hasil dulu, istilahnya dengan content provider kita. Rata-rata saya 

crosscheck ke manajemen artis lain itu juga sama. Di lingkungan industri musik ya 

kurang lebih sepertinya sama. 

Peneliti  : Rata rata sama ya di industri musik selain slank juga begitu 

modelnya pak ya? 
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Denny  : Kurang lebih begitu, kalopun beda ya beda itemnya aja ya. Tapi 

basically sama, bagi hasil untuk artis dan manajemen sekian, mungkin besarannya 

beda. 

Peneliti  : Terus kalo ini pak, ada yang menyebut inde label major label itu 

gimana pak? 

Denny  : Sebenernya Slank itu indie label, basically ya Slank itu indie label. 

Indie label itu pengertiannya kan perusahaan kecil, perusahaan rekaman yang 

dikelola oleh artisnya sendiri, kasarnya begitu ya. Tapi sekarang ini banyak artis-

artis atau banyak band akhirnya mengkerucut ke satu indie label. Sehingga yang 

tadinya indie label mengurusi satu band akhirnya mengurusi banyak band. Tapi 

indie label itu sendiri adalah perusahaan yang tidak bergabung dengan 

perusahaan rekaman yang besar. Jadi dia tidak, terus terang saya juga kurang 

tahu tapi yang pasti indie label gak ada asosiasinya gitu. Tapi kalo major label 

kayak musica gitu mereka tergabung di dalam satu asosiasi, ASIRI namanya. Itu 

mereka tergabung di situ. Nah kalo indie label itu berangkatnya kan dari rumahan, 

jadi mereka hanya ngurusi satu dua band akhirnya menjadi sebutannya sebagai 

indie label. 

Peneliti  : Berarti Slank sampek saat ini... 

Denny  : Indie label, cuman dalam prakteknya kita kerja sama dengan label 

besar, kenapa kita kerja sama, karena lebih kepada Slank ini band besar gitu 

sehingga fans nya ada dimana mana sehingga kita butuh label yang bisa 

menjangkau distribusinya bisa menjangkau luas di Indonesia. Makanya kita kerja 

sama dengan label yang bisa menjangkau distribusinya ke seluruh indonesia. Nah 

kalo indie label yang murni indie label itu mereka penyebarannya ada terfokus. 

Kalo dulu kan bener-bener temen-temen sendiri aja yang beli itu namanya indie 
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band. Tapi sekarang ada juga yang jadi label contohnya demajors, itu banyak artis 

yang ke sana, ada banyak band-band. Kalo dia handle udah hampir seperti major 

label, hanya dia bedanya dia distribusinya tidak menggunakan yang mainstream 

yang umum misalnya di toko-toko kaset, tapi enggak mereka kerjasamanya ke 

distro-distro. Jadi mereka mendistribusikannya ke distro-distro jadi mereka 

membuat terobosan distribusi. Nah kalo Slank karena kita fansnya ini besar 

tersebar hampir di seluruh Indonesia kita agak sulit kalau melakukan indie secara 

murni gitu karena fansnya ada di mana-mana sehingga kita gak mungkin hanya 

distribusi sekitar Jakarta doang. Sehingga kita harus kerja sama dengan pihak lain 

yang bisa mendistribusi atau menjangkau sampai ke pinggir-pinggir. Nah kalo dulu 

kita kerja sama dengan namanya Virgo Ramayana. Nah baru kemaren ini itu udah 

sekitar tiga album karena toko kaset juga udah banyak yang tutup akhirnya kita 

kerja sama sama ayam, KFC, ada juga yang kita lempar ke texas. Kenapa kita 

kerja sama dengan toko toko ayam tersebut, karena mereka memiliki sampai lebih 

dari 500 outlet, walaupun itu juga terbatas di kota-kota besar. Tapi itu juga sudah 

cukup membantu kita dalam hal mendistribusikan album Slank yang fisik ke 

daerah ya. Karena kalo ngandalin toko kaset itu udah gak ada toko kaset di daerah. 

Istilahnya agen di kota-kota. Kalo dulu ni toko kaset masih banyak di kota kota 

kecil maupun kota besar dan agen agen di kota besar masih hidup, tapi begitu 

adanya digital ini toko kaset banyak yang tutup termasuk juga sekarang ini 

agennya sendiri banyak yang rontok sehingga agak sulit artis atau seniman itu 

yang bisa jual fisik khususnya sampek ke daerah-daerah akhirnya makanya 

kemaren adanya KFC ini cukup menolong beberapa label khususnya sehingga dia 

masih bisa mendistribusikan album-albumnya melalui jaringan toko ayam itu. Jadi 

slank sebenernya indie hanya karena demand nya tinggi dari fansnya sehingga 

kita harus bekerja sama dengan label yang bisa mendistribusikan ke mana mana. 
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Peneliti  : Terus kan begini pak, karena orang sekarang download lagu 

akhirnya penjualan fisik menurun, kenapa slank bisa bertahan terus? 

Denny  : Satu, karena kita udah punya basic fans yang besar. Jadi dari awal 

sih sebenernya dari tahun 90 an itu kan begitu Slank menjadi band yang hits lah 

katakan pada waktu dia baru ngeluarin satu dua berapa, itu kan langsung kita di 

manajemennya langsung merawat ya memupuk gitu lho, merawat memupuk fans-

fansnya ini. Awal-awal sih kita cuma, jadi jaman dulu tu bener-bener surat, ngirim 

kartu pos ucapan. Fans-fansnya kirim surat, kita bales, jaman dulu surat. Dengan 

sekarang digital, kita merawat atau memaintain si fans ini melalui sosmed 

sekarang mau gak mau ya jadi kita startnya dari maintain fans sehingga mereka 

menjadi fanatis selain mereka fanatis terhadap grupnya mereka juga mendapat 

perlakuan lebih dari manajemen yaitu kita sering berinteraksi dengan mereka 

sehingga mereka merasa dengan Slank itu kayak keluarga gitu, kayak gak ada 

jarak gitu, jadi Slank itu kayak rasa temen, nah itu yang filosofi dari Slank sendiri. 

Antara Slank dan Slanker itu gak ada jarak sehingga mereka merasa deket ama 

kita. Dari situ kita kembangin aja, jadi setiap ada info apa, baik info yang formal 

kayak Slank manggung di sini, jadi mereka merasa diperhatikan. Ditambah lagi 

juga sejak tahun 98 apa 99 ya itu kan kita ada beberapa Slankers yang minta 

gimana kalo saya bikin fansclub. Kita ada sekarang ini udah lebih dari puluhan kali 

ya di daerah-daerah itu. Itu juga kita maintain mereka meskipun hanya dengan 

sebatas informasi, dari situ kita bisa dapet masukan info apa tentang apa yang ada 

di bawah, perkembangan apa yang terjadi. Sehingga kita bisa jualan terus. 

Ngerawat fans itu kan semangatnya indie, kalo major label gak ada urusan sama 

fansnya, karena fans itu urusan artisnya. Karena kita digabung manajemen dan 

labelnya kita merasa butuh fans, dalam arti kalo kita punya produk baru kita bisa 

direct. Penjualan masih oke. Sebenernya di musik ini setelah kita kaji kaji aja, 
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problemnya adalah sebenernya fisik itu masih kuat di masyarakat, artinya memang 

kalo dibilang size nya mungkin dibanding jaman dulu jaman kaset dan sebagainya 

emang mengecil, tapi market itu masih ada. Cuma problemnya adalah 

distribusinya, itu masalahnya. Gak ada yang mau distribusiin karena jumlahnya 

kecil otomatis CD yang nitip sedikit, agen atau distributor di daerah gak mau juga 

distribusi barang-barang sedikit kan. Itu aja sih sebenernya, tapi marketnya sih 

masih ada. Sementara problemnya lagi yang kedua adalah digital yang belum bisa 

reveneu nya belum bisa menggantikan fisik di masa lalu. Misalnya dulu fisik bisa 

satu juta nah sekarang ini orang belum sampek segitu nilainya, mungkin masih 

80%. Bahkan dulu juga waktu awal awal RBT booming, itu malah lebih gila lagi 

nilainya dari jaman-jaman kejayaannya fisik karena orang. Tapi waktu itu sempat 

ada kasus yang sms berantai itu. Akhirnya RBT jadi drop. Sekarang ini baru naik 

lagi tapi itu juga masih 50% dari kejayaan digital. Digital itu kan gak bicara album, 

bicaranya song atau lagu. 

Peneliti  : Tapi slank tetep keluar album full ya 

Denny  : Album tetep, album fisik tetap. Jadi ini filosofinya slank, album itu 

ya fisik kalo bukan megang album barang tu bukan album. Makanya kita kerja 

sama yang bisa jalan itu dengan KFC toko ayam. Karena gak ada lagi yang bisa 

diajak kerja sama untuk masalah fisik, kalopun ada sizenya kecil sekali dan 

distribusinya gak merata. 

Peneliti  : Menghadapi pembajakannya gimana pak? 

Denny  : Kita selama ini Slank pernah ngeluarin album bajakan kalo pernah 

tau. Saya lupa tahun 2000 berapa, itu karena apa sampek ngeluarin album 

judulnya album bajakan itu sebenernya untuk menyentil atau memerangi 

sebenernya memerangi pembajakan. Kita ngeluarin album. Caranya Slank 
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melawan pembajakan ya seperti itu, ngeluarin album, di dalam albumnya itu 

menghimbau kepada orang-orang untuk tidak membeli bajakan, tidak 

menggandakan baik untuk pribadi diri sendiri. Dan kedua di setiap konser kita 

selalu, Slank itu sendiri selalu menyentillah atau mengkritisi soal pembajakan. Kita 

juga beberapa kali kalo kebetulan ketemu dengan aparat terutama dengan 

kapolres atau kapolda kita selalu ngritik soal pembajakan untuk diberantas karena 

itu udah ranahnya hukum kan. Kita dari sisi kita dari manajemen biasanya kita 

informasi aja misalnya ada pembajakan. Kadang-kadang slankers ngirimin juga 

kalo ada bajakan. Gak bisa juga kita turun, kita cuma bisa ngelapor. 
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MANUSKRIP 4 

Informan : Elli Sefriani 

Kegiatan : Dokumentasi Dokumen Slank 

Setelah menghubungi lewat WhatsApp peneliti menerima dokumen-dokumen 

Slank dari manajemen melalui email. 

Elli Sefriani <esefri@yahoo.com>  
 

Mar 15 

 
 
 

to me  

 
 

 

    

Berikut kami kirimkan data yang dibutuhkan untuk poin 1 & 2. semoga 
bermanfaat. 
  
Salam, 

 

Elli  

Slank Record, PT. Pulau Biru Indonesia 

Jl. Potlot III No. 14 Duren Tiga  

Jakarta Selatan 12760 

t. 021-79196819 

e. info@slank.com 
 

  

mailto:info@slank.com
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Struktur Organisasi PT. Pulau Biru Indonesia 

 

 

Jobdesk 

Pulau Biru Production Manager 

Artis Management 

1. Negoisasi 

2. Membuat Kontrak  

3. Mengatur dan menginformasikan jadwal kegiatan artis  

4. Surat Menyurat, ATK, Petty cash, filling. 

 Mengatur transportasi, akomodasi, konsumsi artis dan keperluan2 pribadi 

artis 

 Koordinasi dengan liason officer (LO)/panitia masalah fasilitas yg disiapkan 

untuk artis (Riders) dan jadwal kegiatan artis (wawancara media).  

 Mengatur teknis produksi pagelaran dengan promotor 
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 Membuat laporan  

 

Merchandise 

1. Mendesain 

2. Produksi 

3. Penjualan 

4. Membuat hasil laporan keuangan 

5. Memberikan informasi tentang produk baru 

Fans Club 

1. Memproses persyaratan peresmian SFC Cabang 

2. Proposal rencana kegiatan, laporan kegiatan, database keanggotaan SFC 

cabang & anggota (slankers) 

3. Mendorong & mengkordinir kegiatan SFC Cabang 

4. Memberikan informasi album Slank terbaru 

5. Membuat & perpanjang Kartu Anggota Slanker Pulau Biru 

Website/IT 

1. Mendisain website milik slank 

2. Memposting berita terbaru tentang slank di website, media sosial milik 

slank 

3. Mendevelop fitur-fitur website 

4. Mempromosikan produk Slank 

5. Membuat program kegiatan interaksi antara Slank dan Slanker 

6. Membantu kegiatan SFC  di online media 
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Slank Record Manager 

1. Memproduksi  album rekaman  

2. Bekerja sama dengan distributor dalam pendistribusian album  

3. produksi musik 

4. produksi art 

5. produksi video 

6. publikasi 

7. promosi  

8. Membuat laporan keuangan 
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Contoh Rider: 
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MANUSKRIP 5 

Tanggal : 15 Januari 2017 

Informan : Denny BDN 

Kegiatan : Wawancara via WhatsApp 

Peneliti mewawancarai Denny BDN yang merupakan direktur PT Pulau Biru 

Indonesia melalui WhatsApp 

Peneliti : 

Selamat sore pak Deny, ini saya Han yang waktu itu datang ke potlot untuk 

penelitian. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lewat chat. Kalau tidak 

mengganggu, boleh ya? 

Denny  : 

Ok boleh 

Peneliti : 

Begini pak, Apakah manajemen menggunakan sistem dual board artinya terdiri 

dari dewan direktur dan dewan komisaris? Atau bagaimana? 

Denny  : 

Iya ada.. 

Dekom : mas bim n kaka 

Dirut : bunda 

Dir : saya 
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Peneliti : 

Di bawah dewan ada komite apa saja? Misalnya komite audit dll? 

Denny  : 

Oh hehe..krn ini perush kecil komite nya dikerjakan di direksi saja n berkala 

dilaporkan ke komisaris. 

Peneliti : 

Pemegang sahamnya berarti dirangkap juga dengan dewan ya? 

Atau bagaimana? 

Denny  : 

Iya benar dirangkap 

Peneliti : 

Kemudian bagaimana hubungan antara manajemen dan karyawan? 

Mekanisme dalam melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) biasanya 

seperti apa? 

Denny  : 

Terdapat job desc n pengawasan yang ditentukan dan di kontrol oleh manajemen 

thd karyawan 

Direksi / manajemen melakukan dlm 1 tahun sekali rapat rups kpd komisaris 

Melaporkan kegiatan yg telah dijalankan tmsuk laporan keu maupun rencana 

pencapaian tahun depan 
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Peneliti : 

Pertanyaan terakhir pak, nilai2 yang dipegang oleh manajemen dalam mengelola 

bisnis musik apa saja pak? Kemudian bagaimana tiap anggota manajemen 

memaknai itu? 

Denny  : 

Jujur dlm segala hal, Profesional dlm bekerja, integritas dlm nama n images slank, 

selalu kreatif dlm berkarya, tapi memaknainya mengerjakan semua pekerjaan 

dalam suasana kekeluargaan yg santai berkualitas hehe..  
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MANUSKRIP 6 

Tanggal  : 10 April 2017 

Tempat  : Jl. Potlot  

Informan  : Refiq Prasetyo 

Kegiatan  : Wawancara dan Observasi 

Peneliti datang lagi ke Markas Slank di Jl. Potlot untuk melakukan wawancara 

kepada informan-informan. Orang pertama yang peneliti wawancarai adalah Refiq 

yang merupakan karyawan PT Pulau Biru yang mengelola bagian keuangan. 

Peneliti : Jadi ngobrol ngobrol aja sebenernya pak. Bagaimana misalnya 

pelaporan keuangan kayak gitu gitu? 

Refiq  : Kalok kayak gini sih biasanya kita pakek sistem persentase gitu. 

Setelah persentase langsung bagi. 

Peneliti : Kalo boleh tau persentasenya gimana? 

Refiq  : Persentasenya pro rata. Kalo untuk digital ada pencipta poinnya 

beda gitu kan, ada poin arranger gitu misalnya, poin arrangernya itu pro rata. 

Peneliti : Itu ada datanya ya? 

(pada saat peneliti menanyakan dan meminta data soal ini, manajemen rupanya 

tidak memiliki data yang terdokumentasi dengan baik. Sehingga informan tidak 

terlalu terbuka dengan peneliti terkait data yang rinci) 

Refiq  : Ya itu sih kayak si arranger itu pro rata, kalo misalnya untuk yang 

digital. Kalo yang untuk show, dari total show 

Peneliti : Melakukan pelaporannya untuk siapa? 
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Refiq  : Itu biasanya untuk ke Slanknya 

Peneliti : Berarti bertanggungjawabnya ke Slanknya? 

Refiq  : Ke slanknya, jadi kalo persentase itu berdasarkan kesepakatan, 

jadi dari awalnya Slank dan manajemen sepakat untuk show, dibagi untuk 

produksi, sisanya bagi rata untuk masing-masing personil. Yang aku bisa kasih 

mungkin bagannya ya. Modelnya begitu sih. Dan itu dari personil udah sepakat. 

(peneliti tidak mendapatkan dokumen konkritnya, peneliti akhirnya hanya 

melakukan konfirmasi dengan sumber lain yaitu Bimbim sebagai personil Slank 

apakah data wawancara yang diberikan ini benar demikian adanya, dan Bimbim 

mengkonfirmasi hal tersebut) 

Peneliti : Berarti personil mengontrol langsung berarti ya? 

Refiq  : Iya, kan bisa diliat dari kontrak-kontrak, karena kalo kontrak kan 

kita bisa by email, di situ kan tertera angkanya, angka kontraknya, jadi mereka 

juga udah bisa. 

Peneliti : Dari riders itu ya? 

Refiq  : Iya dari riders. Sebenernya sih intinya itu ya. Kalo untuk yang lain 

lain misalnya kalo untuk pencipta kalo untuk digital itu ada dua ada pencipta ada 

arranger, arranger itu Slank berlima, penciptanya itu berdasarkan masing masing 

lagu yang diciptakan. Misalkan lagu A itu ada tiga orang yang ciptain, penciptanya 

tiga orang, nah itu pro rata jadi bagi tiga sama. Kalo berdua ya bagi dua, kalo 

misalnya berlima bagi lima. Kalo sendiri ya mutlak sendiri. 

Peneliti : Kalo arrangernya? 

Refiq  : Pro rata berlima karena kan mereka yang bikin lagunya kan. 
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MANUSKRIP 7 

Tanggal  : 11 April 2017 

Tempat  : Jl. Potlot 

Informan  : Denny BDN 

Kegiatan  : Wawancara dan Observasi 

Esok harinya peneliti datang lagi ke Jl. Potlot untuk melakukan wawancara. Pada 

saat peneliti datang, tampak suasana sedang sibuk karena di sana sedang 

persiapan untuk konser mini Slank malamnya untuk kampanye anti korupsi. Di 

sana ada banyak tukang yang sedang mendesain panggung, dan para anggota 

manajemen juga ikut terlibat. Salah satunya yang sibuk di sana adalah Direktur PT 

Pulau Biru yaitu Denny BDN. Kemudian setelah sedikit longgar waktunya setelah 

peneliti menunggu cukup lama, wawancara dapat dilakukan. 

Peneliti : Cara perusahaan membayar deviden ini apakah sesuai dengan 

yang di RUPS? 

Denny  : Iya sesuai, artinya gini di dalam RUPS di situ lebih kepada suara 

sih. Jadi apakah ini mau dibagikan, apakah ini diinvestasikan lagi atau diapakanlah 

gitu, digunakan untuk apa itu di kesepakatan RUPS. Kan sifatnya juga kita gak 

kaku kayak perusahaan go public kan pake ketok palu, alah ngobrol aja. 

Peneliti : Berarti sifatnya santai, ngobrol ya? 

Denny  : Iya 

Peneliti : Kemudian pemegang sahamnya berarti siapa saja pak? Ada 

berapa orang? 

Denny  : Bimbim, bunda, sama kaka 
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Peneliti : Tiga orang berarti yang sekaligus menjadi dewan komisaris? 

Denny  : Iya 

Peneliti : Nah berarti nanti begini, katakanlah personil nanti dapet fee 

konser, nanti deviden akan dapet juga sebagai pemegang saham? 

Denny  : Betul. Jadi setiap ada pemasukan untuk Slank entah dari iklan, 

konser dan sebagainya, itu ya secara profesi mereka dia dapet dari situ, tapi 

sebagai pemegang perusahaan dia dapetnya beda 

Peneliti : Tapi ndak kaku ya, santai ya? 

Denny  : Ya kayak gini, haha, abis perusahaan kecil 

Peneliti : Kemudian apakah di dalam manajemen ini hak setiap pemegang 

saham apakah setara antara satu dengan yang lainnya 

Denny  : Kalo hak suara sama, kalo persentase kepemilikan sahamnya 

beda. 

Peneliti : Tapi haknya tetep sama ya? 

Denny  : Iya sama, kekeluargaan, ngobrol aja. Musyawarah sih 

sebenernya. Jadi soal kayak gituan lebih kekeluargaan, tapi soal hak dalam arti 

apa yang diterima itu ya sesuai dengan persentase. 

Peneliti : Hak dalam keuangan gitu ya? 

Denny  : Iya materinya, keuangannya jelas, tapi kalo masukan ya dalam arti 

itu musyawarah 

Peneliti : Berarti lebih baik musyawarah ketimbang voting ya? 
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Denny  : Iya. Seinget saya sih jarang kita sampek voting gitu. Artinya gini 

yang berkaitan dengan perusahaan ini kan gak hanya diselesaikan di RUPS saja, 

tapi dalam perjalanannya misal dalam waktu konser ngomongin perusahaan itu 

bisa. Rapat resmi maupun gak resmi kan bisa terjadi. Jadi pada waktu RUPS itu 

yang lebih banyak bicarain masalah haknya aja sih. Tapi kalo suara gitu tadi diluar 

RUPS bisa diselesaikan. 

Peneliti : Kemudian kalo aturan untuk Slankers, apa ada aturan tertulisnya? 

Denny  : Sebenernya jadi Slank Fans Club daerah itu mereka memenuhi 

persyaratan 

(saat wawancara berlangsung, salah seorang tukang menanyakan sesuatu 

kepada Denny dan Denny mohon ijin sebentar kepada peneliti. Tak lama 

kemudian Denny kembali lagi) 

Denny  : Apaan tadi? 

Peneliti : Slankers 

Denny  : Oya satu jadi kita punya persyaratan untuk buka fans club. Kedua, 

begitu mereka kita oke in atau acc sebagai fans club, kita punya namanya kode 

etik sebagai organisasi. Nah itu kita kasih ke mereka. Jadi kita bukan ormas. Kita 

bukan organisasi atau lembaga, tapi fans club kita itu menjadi sebuah komunitas 

penggemar Slank atau pencinta Slank, jadi mereka tidak boleh menjadi ormas. 

Kalo mereka menjadi ormas atau partai boleh boleh aja tapi tidak membawa nama 

Slank Fans Club. Jadi mereka itu pedomannya bukan AD/ART tapi kode etik. Jadi 

tidak resmi seperti organisasi organisasi. 

Peneliti : Terus terkait peraturan kesejahteraan karyawan perusahaan? 
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Denny  : Kita pake BPJS kok, normal dalam arti skala kecil ya. Dulu belum 

ada BPJS kita pakek asuransi sih. Kalo misalnya ada yang mau minjem uang juga 

ya kita ada skemanya lah. 

Peneliti : Kalo laporan keuangannya diterbitkannya setiap kapan? 

Denny  : Setahun sekali bareng RUPS. Menuju RUPS, saya direksinya ya 

menyusun gitulah. 

Peneliti : RUPS sendiri juga berlangsung... 

Denny  : Ya begini (yang dimaksud adalah ngobrol santai) 

Peneliti : Termasuk di situ ada evaluasi terkait visi dan misi? 

Denny  : Evaluasi pasti ada, tapi dalam arti masukan aja, artinya ide ide. 

Mereka kan seniman jadi kebanyakan ngomongin ide ide. Bikin ini bikin itu. Jadi 

manajemen yang menjalani itu. Apa yang bisa kita jalanin kita jalanin. 

Peneliti : Berarti fleksibel ya? 

Denny  : Iya susah mereka seniman ini idenya kadang mengikuti momen. 

Misalnya tanggal segini hari kartini nih, bikin ini yuk. Ya itu harus kita jalanin. Intinya 

sih kita itu perusahaan kecil, walaupun Slank besar tapi perusahaan kita kecil. 

 

Dengan jawaban-jawaban tersebut peneliti telah menguji kebenaran jawaban-

jawaban Denny pada wawancara sebelumnya karena dilakukan dengan waktu 

yang berbeda dan tetap konsisten pada jawabannya.  
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MANUSKRIP 8 

Tanggal  : 11 April 2017 

Tempat  : Jl. Potlot 

Informan  : Bunda Iffet 

Kegiatan  : Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara dengan Bimbim, peneliti mendapat kesempatan 

melalui bantuan Elli untuk mewawancarai Bunda Iffet. Bunda Iffet bagi peneliti 

lebih cocok sebagai sosok yang paling dihormati atau dipandang baik oleh personil 

Slank maupun anggota manajemen. Bunda Iffet tidak begitu memahami persoalan 

teknis terkait manajemen sehingga pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan 

lebih bersifat menggali makna. Beberapa hasil wawancara penting adalah sebagai 

berikut. 

Peneliti : Bunda boleh dong ceritakan bagaimana cara bunda dulu 

membantu mengeluarkan anak-anak Slank dari jerat narkoba 

Bunda  : Bunda kan taunya Bimbim itu pendiam, suatu hari ini anak kok 

teriak teriak gitu manggil-manggil pembantu, dikit-dikit marah, terus bunda deket, 

deket deket deket, dia ada miara itu ikan mas koki, miara kucing gitu, jadi setiap 

kali ada orang dateng ke situ bunda kan suka perhatikan gitu. Bunda tanya: Bim, 

itu orang ngapain ke rumah kamu? Gitu. Oh itu bawa makanan kucing, atau 

makanan ikan, gitu. Jadi pinter gitu lo untuk menutupi ininya. Padahal bandar yang 

masuk. 

Peneliti : Sejak itu bunda jadi curiga ya 

Bunda  : Ya karena Bimbimnya juga jadi aneh, teriak-teriak misal. Dan ada 

orang selalu dateng, dua hari sekali. Gak tau sih itu katanya bawa makanan ikan. 
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Mereka makek sejak 94 tapi bunda baru tahu 96. Yaudah bunda mendekat masuk 

di manajemennya. Itu selama mereka pake narkoba gak ada yang mau ngajak 

show kecuali salah satu dari sponsor yang mau ngajak show, tapi ya 10 kota, 10 

kota. 

Peneliti : Itu pada saat itu apa aja yang bunda lakukan? 

Bunda  : Ikutin selalu, show kemana kemana. Ikut terus. Bunda itu selama 

mengikuti mereka show itu dua jam di depan kamar untuk bangunin mau show. 

Dua jam di depan kamar. Kalo bunda istilahnya: ayo cepet makan sirinya cepet, 

lekas. Kalo istilah bunda gitu. 

Peneliti : Bunda, menurut bunda apa yang membuat Slank mampu 

bertahan hingga 33 tahun? 

Bunda  : Karena sudah satu hati, itu, yang penting satu hati 

Peneliti : Apa harapan-harapan atau keinginan bunda? 

Bunda  : Keinginan bunda kalo untuk Indonesia hanya yaitu adalah aman, 

tentram, dan damai. Apapun yang disebut selalu oleh Slank yaitu PLUR, peace, 

love, unity, and respect. 

Peneliti : PLUR ini nilai yang dipegang oleh Slank ya bunda ya? 

Bunda  : Iya begitu.  
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MANUSKRIP 9 

Tanggal  : 11 April 2017 

Tempat  : Parah Studio, Jl. Potlot 

Informan  : Bimbim 

Kegiatan  : Wawancara dan Observasi 

Pada hari yang sama peneliti memperoleh akses untuk wawancara dengan 

Bimbim yaitu personil sekaligus pendiri Slank. Bimbim tinggal di rumahnya di 

sebelah kantor PT Pulau Biru. Sehingga Bimbim sangat mudah melakukan kontrol 

ke kantor. Peneliti menunggu Bimbim datang sambil mengamati tukang-tukang 

bekerja. Cukup lama sampai Bimbim datang dengan tampilannya yang sederhana 

dan kemudian mengajak peneliti masuk ke studio musiknya yang ada di lantai 1 

yang bernama Parah Studio dan peneliti akhirnya melakukan wawancara di situ. 

Bimbim : Ndak lama kan? 

Peneliti : Ndak papa. Gini mas bimbim, saya kan penelitian akuntansi. 

Termasuk saya juga teliti lirik-lirik lagunya Slank untuk pengelolaan perusahaan. 

Nah kan berhubung juga Slank PT bentunya jadi saya anggep relevan. Nah 

menurut mas Bimbim secara pribadi sebenernya. Apa kunci yang membuat dia 33 

tahun selain satu mimpi? 

Bimbim : Adil. Bagi rata. Setelah dipotong manajemen. Kru tu dapet 

persentase 10%. Makin besar pendapatan Slank, kru ikut. Kru itu bukan pemain 

band ya, kru panggung. Ya itu, adil. Semua kelompok harus punya mimpi yang 

sama. Untuk mencapai mimpi itu akhirnya kita berpegang tangan bareng-bareng. 

Bahkan negara pun kalau nggak punya mimpi yang sama pasti bubar. 
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Peneliti : Kemudian apakah personil Slank ini atau PT pulau biru ini 

menerapkan ideologi PLUR? 

Bimbim : Oh iyalah. Lebih familiar sih kita. Kan slank itu the biggest 

independent band in the world. Maksudnya kita dari album pertama sampai hari ini 

gak pernah punya produser, selalu memproduseri album sendiri, termasuk 

bisnisnya, kita yang nyetak label, nyetak cd, dari nyetak kaset, yang promoin yang 

biayain produksi yang biayain clip, biayain promo, yang dateng door to door ke 

radio, yang dealing sama distribusi, dan kita terjualnya banyak albumnya 

dibanding band-band indie di selruh dunia kita berani bilang the biggest indie band 

Peneliti : Termasuk juga 13 ajaran manifesto yang di Slankissme itu ya? 

Bimbim : Itu kan manifesto itu kan dari 13 lagu di album slankissme di inti-

sarikan menjadi manifesto. 

Peneliti : Nah itu saya menggunakan lagu lagu itu dalam menganalisis tata 

kelola yang baik bagi Slank. 

Bimbim : Pancasila sih sebenernya. Kalo ekonomi syariah sebenernya. 

Peneliti : Berarti menggunakan dasar ekonomi syariah ya 

Bimbim : Gak berfikir ke situ. Setelah mengerti ternyata syariah karena 

sebenarnya ekonomi paling adil syariah. Bukan sistem ya tapi ekonomi. 

Peneliti : Terus begini misalkan saya mengambil PLUR itu terwakili oleh 

PISS terus Makan Gak Makan Asal Kumpul gitu ya? 

Bimbim : Abdee udah 2 tahun ini sakit, dia gak terlibat tidak bisa ikut. Tapi 

sampai hari ini setiap publish, setiap promo panggung, setiap apa pun foto ber 5. 

Sampai hari ini pendapatan apa pun dibagi 5. Ya kita merasa itu prinsip ekonomi 

slank pulau biru, plur ya. Kita berbagi di saat seneng saat susah ya sama-sama. 
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Peneliti : Berarti selama ini Abdee tetep mendapat hak ya? 

Bimbim : Hak iya, sampe frustasi juga dia merasa oh dia kan juga punya 

usaha sendiri saya mampu kok. Yaudah Kita tetep ngasih lo kalo lo gak mau 

merasa terbebani ya lo sedekahin aja. Tapi yaitu prinsip selama Insyaallah malah 

sampe keluarganya. Suatu saat kita mungkin ada yang mendahului keluarganya 

tetep kita. Itu aku belajar dari mafia itali. Mafia itali temen-temennya yang mati 

ketembak turunannya dijamin sampe selama bosnya masih kuat keturunannya 

dijamin. 

Peneliti : Kemudian begini, menurut mas bimbim secara pribadi. Apakah 

perusahaan ini manajemen ini lebih baik dikelola secara formal atau non formal 

sebenerya? 

Bimbim : Kita formal tapi lebih ke, sebenernya gini, slank pulau biru tu 

learning by doing. Di awal kita berdiri gak ada contoh, independen band juga belum 

hadir kan. Independen tu baru akhir-akhir 90an tu di seluruh dunia ya tapi kita udah 

mulai berdiri sendiri Karena kita merasa gak ada contoh. Kenapa kita memutuskan 

untuk jadi indie band yang menguasai hak karya sendiri karena ngelihat iwan fals, 

ngeliat godbless, ngeliat koes plus yang punya ribuan lagu punya ratusan album 

yang sampe saat ini masih terjual Sampe hari ini masih terjual dia gak ngerti apa-

apa, gak dapet apa-apa, karena haknya udah dijual sama orang lain. Ya pelajaran 

itu Jadi bener-bener kita menghadapi masalah dan mencari jalan keluar. Sampe 

hari ini dan Justru industri band ya, industri musik. Dulu perusahaan rekaman dan 

manajemen artis terpisah dan slank karena memanaj bandnya sendiri dan 

memproduseri sendiri satu manajemen kan. Hari semua perusahaan rekaman 

melakukan hal yang sama meniru slank. karena memang di Indonesia di dunia 

entertainment gak ada. Sebelum kita gak ada contohnya, kita bener-bener 

memprofesionalkan diri. Dan di awal kita SMA main band sebelum rekaman, 
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musisi anak band itu musuhnya orang tua yang punya anak perempuan karena 

gak bermasa depan gitu kan, tapi gua masih hidup sekarang udah jadi salah satu 

cita cita anak anak selain pilot jendral polisi dokter iya kan. Dan yang dulu dimusuhi 

sama yang punya anak anak perempuan sekarang malah gua udah punya istri 

dateng ke kota daerah, nih kawinin anak gue nih. Jadi udah berubah haha 

Peneliti : Haha. Kemudian antara hubungan antara personil dan 

manajemen, apakah personil mendapatkan laporan laporan tertentu terkait 

informasi di manajemen? 

Bimbim : Semua kita punya mgt@slank.com email yang kelima personilnya 

dapet, jadi keuar masuk data Informasi keluar masuk uang, transparan. Dan abis 

manggung nggak sampe dua minggu langsung ini rekeningnya ini transfer ke sini 

ke sini. Jadi selalu terbuka. Dan slank sebenernya kan independen ya jadi 

pemikirnya ya kitanya, Manajemen tu anak buah kita justru, mereka yang 

menjalankan apa yang kita mau, tolong hubungin ini, tolong jawab ini, ayo kita 

dateng kontrak ini bikinin. Jadi ya sebenernya Kita yang jalan sendiri, manaj diri 

sendiri. Happy sih. Banyak musisi yang nggak bisa begitu karena susah ya ini kan 

antara art sama bisnis, kadang kalo gak semangat emang rada repot. Tapi kita 

ngejalaninnya dengan happy gitu, gak ada yang merasa direpotin dan terbiasa dari 

awal. 

Peneliti : Kemudian ini berarti bagaimana independen sebagai musisi ini 

menurut mas bimbim? 

(saat ini ada seseorang yang membawakan kopi ke dalam studio) 

Bimbim : Mau kopi gak? 

Peneliti : Terima kasih 

mailto:mgt@slank.com
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Bimbim : Terutama dalam karya ya slank gak bisa di pesenin. Lo bikin lagu 

kayak ini atau lo harus bikin kayak gini, curhatan sosial yang kita hadapi akhir-akhir 

ini kita tulisin ke lagu. Slank gak berubah, tetep rok n rol, tetep blues, tetep rock 

yang jalan terus 

Peneliti : Bicara soal album baru, palalopeyank, kenapa slank ngerock lagi? 

artinya lebih kentel lagi 

Bimbim : Itu bagian dari pengen balik, bagian dari kemerdekaan kita sih. 

Kebetulan terakhir kita kerja sama sama KFC kan dan direct lagsung sama 

bisnisnya yang dari fried chicken itu dan kebetulan di situ sekarang timnya once 

musisi ya yang kenal banget ama musik jadi kita buka wawasan mereka bebas 

Peneliti : Bagi mas bimbim sejauh apa peranan Slankers bagi Slank? 

Bimbim : Banyak ya. Hampir 30% lagu-lagu slank terinspirasi dari Entah dari 

sosial media, entah dari fans club, entah dari sms whatsapp. Kenapa slank besar, 

karena slank bikin pencerahan, menshare pemikiran, menshare ide, dan ide-ide 

itu banyak atau pemikiran-pemikiran itu banyak yang orang merasa yes gua sama 

sama mereka. Jadi ya bukan hanya musik tapi ideologi gitu. Karena ada sesuatu 

yang di share di idealisme kan, yang di yes dan di no kan. Banyak orang yang 

merasa gua sama ama slank. itu yang membuat penggemar slank itu fanatis ya. 

Merasa dia punya temen, merasa dia punya saudara lewat slank. Lewat lagu 

Slank. Gua pernah kasus di Jawa Timur, suami istri, istrinya jilbab, jilbab yang syari 

ya, tapi dau duanya penggemar Slank. begitu ketemu gue gue dipeluk peluk di 

cium cium, dan suaminya gak merasa, merasa bukan muhrim gitu, karena dia 

merasa gua dari kecil setiap hari dengerin musiknya Slank jadi begitu ketemu dia 

bilang ke semua orang ini saudara gue, jadi sedeket itu kedekatan rohani. 
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Peneliti : Kemudian Slank ini kan punya cita cita suatu hari misalnya akan 

menyanyikan seperti rayuan pulau kelapa begitu ya? Sampai saat ini kira kira itu 

masih berapa persen lagi untuk sampai ke sana 

Bimbim : Wah masih jauh, tapi udah di track yang bener sih. Gerbongnya 

udah jalan walau pelan-pelan, udah mulai tertarik gebongnya. Tapi kan masih 

beberapa yang belum mau ikkut gerbong, ada beberapa yang Cuma duduk-duduk 

di atas gerbong. Padahal kalo gerbong udah jalan dan kita bantu dorong ya cepet. 

Yang penting sih open mind open heart, itu yang dibutuhin bangsa kita. Kalo udah 

gitu apa aja gampang, kita punya semuanya kok. Sebenernya gak ada yang susah 

ngatur indonesia, ngatur jakarta, atau ngatur propinsi cuman kadang gak ada yang 

mau, bukannya gak ada yang mau, gak ada yang niat untuk memperbaiki, tapi 

niatnya emang buat ngerampok, buat nyuri, buat nipu, buat ngeboongin orang. 

Makanya Slank kan punya revolusi cinta, itu ngumpulin orang-orang yang kita 

anggep jujur, negarawan, berani. Yang kita dorong buat jadi gerbong kita gitu, 

karena ya itu kalo hanya cukup niat doang sih beres indonesia. Dan dari jutaan 

orang ini yang punya niat gak banyak. Banyak yang punya niat tapi mereka 

dkadang gak punya keberanian, atau gak pede. Makanya kita berharap dengan 

adanya list revolusi, bentar lagi mau dipublish, menginspirasi orang lain, dan yang 

masuk list pun jadi pede, atau yang masuk list itu kalo di tengah jalan dia salah 

jalan kita coret dia. 

Peneliti : Kemudian bagi mas bimbim kira kira kalo bicara rencana jangka 

panjang, sampek kapan Slank ini akan berdiri? 

Bimbim : Kan kecil disuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga, 

kalo perlu sampe surga nanti kita masih sing along, lagu virus. Haha. Kalo kita 

merasa kita manggung bareng Slank di surga kan bisa aja. Tapi yang pasti kalo di 

dunia sih ya itu bercita cita menyanyikan rayuan pulau kelapa karena keindahan 
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dan kedamaian dan kemakmuran negeri. Kita bisa kok asal open mind open heart 

gak kayak katak dalam tempurung. Someday. 

Peneliti : Iya semoga terwujud. Terus tadi kan saya sempat ngobrol dengan 

bunda kemudian bicara soal waktu Slank bikin lagu untuk Ahok itu kan banyak 

Slankers yang protes begitu banyak yang ndak suka. Itu menurut bimbim sendiri 

bagaimana? 

Bimbim : Slank tuh bikin album kan buat pencerahan, dia ingin mencapai 

orang-orang kita supaya open mind open heart, gak semua ternyata. Atau 

memang mereka menggemari baru delapan album mungkin, atau mereka hanya 

dengerin kutak bisa atau terlalu manis yang gak ngerti masalahnya. Lagu lagu 

yang lain yang dalem dalem. Atau memang sengaja itu robot yang mencuplik 

indonesiakan UNA, fucking politik, apalagi, itu itu aja. Dan sekarang kan sepi, nah 

nanti ni minggu depan pasti ribut lagi, nanti abis itu sepi, nanti 2019 ribut lagi. 

tujuannya udah politik biarin aja. Kadang memang ada beberapa yang 

terpengaruh, tapi kan kita pikir biar aja biar dia belajar sendiri. Akhirnya temen-

temennya yang ngajarin dia, elu pilihan orang gak bisa dipaksa lu. Selama orde 

baru Slank gak bisa dipaksa untuk memilih kok lo sekarang Slank udah punya 

pilihan lo harus ngikut dia gitu kan atau Slank harus ngikut kemauan dia. Atau juga 

ada yang belum open mind yang belum open heart merasa pilihannya berbeda 

dan dia merasa Slank adaalah dia, dia posesif sama Slanknya, dia menggemari 

slank dan dia posesif dan dia memilih bukan pilihannya Slank, dia ngerangkul 

ngajak Slank harus sama sama gua. Dan orang indonesia posesif lo. Mungkin 

posesif dari wawasan sama pendidikannya juga ya, gak ngerti juga sih. Tapi 

banyak kita yang gak bisa beda, selalu mencari alasan untuk membenarkan 

dirinya. Tapi biar aja, itu dinamika demokrasi. Selama masih ngomong di mulut, 

diemin aja, asal jangan sampe fisik, itu udah kriminal ya. 



132 
 

Kemudian bagi mas bimbim ini apakah ideologi dalam PLUR dan Slankissme itu 

sudah mewakili Slank secara keseluruhan atau ada lagi baru muncul di 

palalopeyank itu. 

Bimbim : Berkembang sih, itu kan pemikiran yang kita dapetin selama 

menjalani hidup ya, ternyata kan slankissme, plur, masih banyak yang belum 

ngerti. Bukan hanya orang lain, Slankers sendiri pun masih ada yang teriak PLUR 

tapi gak respect sama orang, ya itu berjalan terus aja. Makanya palalopeyank kan 

sebenernya virus baru, virus yang ngajak orang untuk menghindari membenci 

orang tapi dengan cara meledek orang, tapi menerimanya dengan tidak marah 

gitu. Kkarena kita nganggep palalopeyank tu ejekan yang misalnya orang kita 

bilang palalopeyank dia Cuma ketawa dan bales gigi lo gendut, dia bales lagi dan 

kita tertawa, bukan kayak di media sosial yang Cuma gara gara satu orang 

pendapat bales maki bales marah, bahkan ada yang ketemu di darat pukul-

pukulan gitu ya, tapi kita nganggaepnya make fun aja, kalo ada yang ledekin kita 

kita doain aja bagus bagus, atau kalo ada yang sebel hashtag in ada palalopeank.  

 

Peneliti mengamati kondisi studio yang digunakan untuk latihan dan rekaman 

Slank. kemudian peneliti berkeliling di Markas Slank tersebut. Peneliti juga 

menjumpai beberapa Slankers sedang nongkrong di pinggir-pinggir Jl. Potlot 

sehingga peneliti menggunakan kesempatan tersebut untuk mengkonfirmasi 

beberapa pernyataan dari informan-informan sebelumnya. Salah satu Slankers 

tersebut bernama Hengky Irawan, mengkonfirmasi apa yang dikatakan baik oleh 

Denny maupun Bimbim. Hengky mengatakan bahwa Slank sering sekali 

memberikan sumbangan kepada Slankers baik dalam bentuk program maupun 

secara non formal dan itu tidak tercatat dalam dokumen karena sifatnya 

kekeluargaan. Proses triangulasi sumber ini terus peneliti lakukan sejak 



133 
 

pengumpulan data sampai akhir penelitian. Selain itu peneliti juga melihat 

talkshow-talkshow di youtube dan mengecek konsistensi jawaban para informan. 
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MANUSKRIP 10 

Kegiatan  : Dokumentasi Lirik Lagu Slank 

Peneliti mengumpulkan lirik-lirik lagu Slank untuk dianalisis. Setelah mendengar 

dan membaca keseluruhan lagu Slank, peneliti memilih lagu lagu yang sesuai 

dengan konteks penelitian untuk dianalisis dalam eksplorasi naratif. Lirik lagu 

Slank dilampirkan lengkap di www.slank.com  

  

http://www.slank.com/
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MANUSKRIP 11 

Kegiatan  : Member Checking 

Berdasarkan eksplorasi naratif dan praktik yang dilakukan, peneliti mendapat 

temuan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam manajemen Slank memahami good 

governance dengan memegang nilai-nilai PLUR dan 13 Manifesto Slank yaitu 

yang peneliti rangkum menjadi sembilan poin yaitu: 

1. Kesamaan mimpi 

2. Musyawarah mufakat 

3. Independen 

4. Adil 

5. Sederhana 

6. Merawat lingkungan 

7. Kekeluargaan 

8. Produktif dan kreatif 

9. Kerja penuh kesenangan 

Peneliti mengirimkan email kepada Elli untuk meminta bantuan konfirmasi apakah 

temuan peneliti ini menurut para informan sudah sesuai dan beberapa hari 

kemudian email tersebut mendapat balasan bahwa para informan yang 

diwawancarai peneliti telah sepakat dengan temuan-temuan peneliti. 

 


